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Één en toch drie
Met Kerstmis wordt de gave van God de
Vader – zijn Zoon Jezus Christus – mens.
Met Pasen verrijst de Zoon van God, na
zijn leven gegeven te hebben voor ons
mensen, uit de dood. Met Pinksteren tenslotte wordt de gave van Vader en de Zoon
– de Heilige Geest – aan de mensen meegedeeld. Op deze drie momenten gedenken wij een gave uit liefde van de Drie-ene
God. In de Bijbel horen we echter niets
over de Drie-eenheid als naam. Ze komt
als zodanig wel in beeld bijvoorbeeld in de
boodschap van de aartsengel Gabriël aan
Maria of bij de zending van de apostelen.
De Drie-ene God is zichtbaar of hoorbaar in het kruisteken
dat wij maken en aan het eind een psalm, lofzang of aan
het slot van een Eucharistisch gebed. We noemen dat doxologie. In het kruisteken maken wij een gebaar van geloof.
En wij zeggen dat wij Gods bedoelingen met zijn zoon Jezus
willen volgen. Een kruisteken maken kan echter ook een
zegening zijn. Ouders geven het aan hun kinderen voor het
slapengaan, of door een priester aan een reisgezelschap.
Bij God de Vader denken wij allereerst aan God als de
Schepper die aan het begin van het leven staat. In Jezus’
daden en woorden herkennen wij God die onder ons geleefd heeft als God-met-ons. De Heilige Geest tenslotte is
de Helper bij het navolgen van Jezus in woord en daad. Hij
is God-in-ons.
In de kunst wordt een hand vaak gebruikt als symbool voor
God als Schepper of Vader. Voor Jezus Christus is dit het
kruis en voor de Heilige Geest, een duif. De kerkvader Ireneüs van Lyon (3e eeuw) gebruikt twee handen als de uitdrukking van de unieke verbondenheid van God de Vader
met de Zoon (rechts) en de Heilige Geest (links). Tenslotte
wordt de Drie-eenheid ook afgebeeld als drie in elkaar hakende cirkels zoals in het logo van onze parochie.
Recent vierden wij het patroonsfeest van de Heilige
Drie-eenheid. Drie-in-een en een-in-drie: onze naamgever, onze inspirator en ons houvast. Echter, de drie-ene
God is maar moeilijk te vatten. In dit verband las ik ruim
een jaar geleden het boek ‘Gemeenschap en Andersheid’
van de orthodoxe theoloog Zizioulas. God in drie onderscheiden personen maar tegelijkertijd niet te scheiden in
hun onderlinge eenheid. Er is sprake van én andersheid én
eenheid. Anders gezegd, God is gemeenschap maar tegelijkertijd is er in het gemeenschap zijn ook sprake van drie
unieke personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Ook wij mensen zijn geroepen tot gemeenschap. De mens
is een sociaal en tot een relatie geroepen persoon. Echter
ook hier geldt dat iedere mens uniek is en niet identiek
of een kopie van een ander zoals in de bekende film The
Matrix. Zowel bij God als bij de mens is het persoon zijn
gericht op het stichten van gemeenschap met God en/of

de medemens. Het is een beweging van
liefde. Bij God is deze onvoorwaardelijk.
Ze wordt niet alleen zichtbaar in de personen van de Vader en de Zoon maar ook in
hun gezamenlijke liefdesgave: de Heilige
Geest. Dit alles wordt prachtig verbeeld
in het doek dat mijn voorganger bij zijn
afscheid aan de parochie schonk. Het betreft een beeltenis van de beroemde icoon
van de heilige Drie-eenheid van Roeblev
met een open plek aan de tafel voor ieder van ons. Dit alles om met behoud van
ons anders-zijn deel te nemen aan deze
goddelijke gemeenschap van liefde. En als
een voorbeeld voor het gemeenschap zijn
van de mensen onderling. In Jezus is God-met-ons en in de
Heilige Geest is God-in-ons. Dit alles leidt ons weer terug
naar de ‘open plek’ aan de tafel in de icoon van Roeblev.
Jacques Grubben, pastoor
Verdere Verruiming voor grote Kerkgebouwen
Recent zijn er door de overheid verdere versoepelingen
aangekondigd aangaande de regels met betrekking tot
corona. De Nederlandse bisschoppen hebben hierop gereageerd door meer ruimte te bieden ten aanzien van
het aantal kerkgangers.
Voor onze kerken gelden de volgende aantallen:
Lourdeskerk
Cenakelkerk
Groenestraatkerk
Kruispuntkerk
O.L.V. vh H. Hartkerk
Antoniuskerk Malden
Ontmoetingskerk
•

•
•

•

100
65
100
40
65
100
50

personen
personen
personen
personen
personen
personen
personen

Als u naar de kerk wilt komen dient u vooraf – via de
website of telefonisch via het secretariaat (van uw locatie of het centrale secretariaat) – te reserveren.
Heeft u klachten, blijf dan thuis.
Verplichte registratie én controle bij binnenkomst na
het desinfecteren van de handen, het deelnemen aan
de collecte en het meenemen van het misboekje.
Bij binnenkomst en bij het naar buiten gaan is het verplicht een mondkapje te dragen.
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Het 1,5 meter afstand houden blijft van kracht.
De Heilige Communie wordt alleen met een pincet of
handschoen en alleen op de hand uitgereikt.
• Er mag niet meegezongen worden tijdens de viering.
• De zang wordt verzorgd door een groep van maximaal 4
cantors (exclusief dirigent en organist).
Door onduidelijke berichtgeving in de dagbladen is echter
het lichte meezingen dat weer mogelijk is in de Protestantse kerken, ook geïnterpreteerd als van toepassing zijnde
voor de RK Kerken. Dat is onterecht omdat de bisschoppen deze ruimte nog NIET gegeven hebben. Met andere
woorden: er mag tot nader bericht nog niet meegezongen
worden door de parochianen!
NB. De digitale uitzendingen vanuit de locaties Heilig Landstichting en de Ontmoetingskerk zullen blijven doorgaan!
Zie verder ook de webpagina van de locatie.

naar buiten om te zien wat gebeurt. In de kleinere steden
en dorpen wordt de Aanbidding gedaan door verschillende
verenigingen zoals Heilig Hart, koren, kosters, misdienaars
enzovoort. Soms kan de aanbidding ook door de parochianen uit de verschillende locaties samen gedaan worden.
De verschillende groepen zoals de koorleden, de christelijke vadervereniging, de christelijke moedervereniging, de
St. Theresa-groep en de verschillende etnische groepen
vormen een lange rij of processie en dansen en zingen in
hun verschillende talen. Wanneer ze bij het altaar in de
tent komen, zet de priester de monstrans op het altaar, de
mensen knielen voor een korte meditatie en zeggen gebeden op tijdens de Aanbidding. Het heilig Sacrament wordt
vereerd en de priester zegent de mensen voordat ze verdergaan. Elke stam, locatie of samenleving binnen de kerk
wordt verondersteld het gebed en de Aanbidding te leiden.
In Ghana bijvoorbeeld geloven sommige parochies dat het
altijd regent op deze speciale dag en het regent echt heel
vaak op deze speciale dag. Dus de mensen interpreteren
het als douches van zegen die God hun geeft om de zeer
hoge temperatuur te laten dalen. Na dit alles is er soms een
picknick. Mensen nemen hun eten en water mee om met
elkaar te delen en genieten van het samenzijn. Zo wordt in
Afrika de Sacramentsdag gevierd.
Eugene Awayevu, kapelaan

het pastorale team

Viering van Sacramentsdag in Afrika
De viering van Sacramentsdag is
in Afrika een belangrijk moment
waarbij mensen samenkomen om
God op een heel speciale manier
te danken en te aanbidden voor
het geschenk van zijn eniggeboren
zoon, onze Heer en Redder. Jezus
Christus heeft geleden, is gestorven en opgestaan uit de dood om
ons te bevrijden. Vóór zijn dood
– tijdens het Laatste Avondmaal –
nam Jezus brood, zegende het en
gaf het aan zijn leerlingen en zei:
“Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor
u gegeven wordt.” Daarna nam Hij
de beker en dankte God, terwijl hij
die aan zijn leerlingen gaf, en zei: “Neemt deze beker en
drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe en
altijddurende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle
mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden, blijft
dit doen om mij te gedenken.”
Door deze woorden van Jezus hechten we belang aan dit
feest, omdat we zó vieren dat Jezus onder ons is. Met andere woorden het is de viering van de werkelijke aanwezigheid van het lichaam van Jezus Christus in de Eucharistie.
In Afrika is de viering van Sacramentsdag beroemd. Iedereen – jong en oud, geletterd of analfabeet – weet wat
Corpus Christi is. Dit feest begint met de heilige Mis zoals
die in de meeste landen wordt gehouden. Maar vóór de Mis
worden op enkele belangrijke plaatsen of locaties tenten
opgericht met speciaal versierde altaren. Onmiddellijk na
de Mis zet de priester O salutaris Hostia en Tantum ergo
sacramentum in en bewierookt de monstrans. Hij draagt
de monstrans, en meisjes die dozen vol bloemen bij zich
hebben, prikken de bloemen op de monstrans.
De parochianen zingen en dansen altijd tijdens de processie en mensen zwaaien naar het heilig Sacrament met zakdoeken en sommigen leggen hun kleren op de grond opdat
de priester die de monstrans draagt, daaroverheen kan lopen. Zo worden koningen en mensen uit koninklijke families behandeld in Afrika. Jezus is de Koning van de wereld.
Heel vaak trekt de lange processie van biddende en zingende parochianen en de priester die de monstrans draagt, niet
alleen de aandacht van katholieken, maar ook van moslims, protestanten en niet-gelovigen. Deze mensen komen

Vergroening van kerken in Nederland
In 2015 publiceerde paus Franciscus zijn veelgeroemde encycliek Laudato si’. Daarin stelt onze paus dat de mensheid
de aarde uitbuit en met haar ook veel medemensen. Nu
was er natuurlijk al wel langer aandacht voor het milieu
en voor gerechtigheid. Maar de encycliek heeft het denken
over de zorg voor het milieu en de klimaatverandering wel
in een stroomversnelling gebracht. In het vervolg daarvan
heeft Dr. Elisabeth Hense onderzoek gedaan naar de vergroening van de parochies en kerken in katholiek Nederland. Haar conclusie is dat er wel wordt vergroend, maar
de ontwikkeling is nog niet echt op stoom gekomen. De
meeste parochies zien op tegen investeringen om bijvoorbeeld het kerkgebouw een betere klimaatbalans te geven.
Heel concreet: het is duur om een
groot aantal zonnepanelen aan
te schaffen en op het dak van de
kerk te laten plaatsen. Moet je tot
de conclusie komen dat we niet
vooruitkomen met de uitvoering
van de encycliek?
Gelukkig biedt de encycliek nog
meer ideeën om aan de slag te
gaan. Laudato si’ brengt meer
aspecten van de samenleving in
verband met elkaar. Paus Franciscus verwijst naar de heilige Franciscus van Assisi en schrijft over
hem: “Hij toont ons hoe onverbrekelijk de band is tussen
zorg voor de natuur, gerechtigheid voor de armen, inzet
voor de samenleving en innerlijke vrede.”
De meeste mensen die zich bezighouden met zorg voor
milieu en klimaat, hebben ook aandacht voor gerechtigheid en bestrijding van de armoede. Misschien zit daarin de
mogelijkheid voor iedereen om iets te doen om de wereld
te verbeteren. Er is een initiatief in de protestantse kerken
van Nederland dat heet: God in de supermarkt.
Als je 'God meeneemt' naar de supermarkt, heb je oog
voor fair trade. Dan heb je oog voor biologisch geteelde
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producten en heb je oog voor het vermijden van te veel
verpakking. Wij als consumenten kunnen meer doen voor
het milieu en voor de medemens dan we vaak denken! Kijk
voor meer informatie op
https://www.godindesupermarkt.nl
https://www.hetgroenenormaal.nl
Paul Menting, diaken

'Twee geloven op één kussen, daar
slaapt de duivel tussen' beter veranderd kan worden in 'daar is de Geest
aan het klussen'. En was het niet
juist de Geest die er voor zorgde op
de Pinksterdag dat mensen elkaar
uit alle windstreken verstonden?
Joska van der Meer, pastor

De wijde wereld in!
Velen kunnen niet wachten om weer de wijde wereld in te
trekken. Eindelijk ruimte na maanden opgesloten zijn in
lockdown en thuiswerken. Als je wereld zo klein geworden
is als die van ons allen, hoef je er niet ver op uit te trekken.
Dichtbij huis is er ook veel te ontdekken, zo merkten velen
tijdens ommetjes in de wijk. En zolang het virus nog rondwaart is het ook verstandiger om de wijde wereld niet al te
wijd te interpreteren.
Eropuit trekken, het is een levenshouding
waartoe Jezus zijn leerlingen oproept: "Ga
op weg en maak alle volken tot mijn leerling." Zo begint de nieuwe folder van onze
parochie. Het is een oproep tot een wereldwijde kijk, gericht op alle volken. Daarmee
is het ook een oproep tot oecumene. Dit
woord stamt van het Griekse woord oikoumenè dat wil zeggen 'de bewoonde wereld'. Het zet ons aan tot denken over
wereldwijde verbondenheid tussen mensen. Nu in deze coronacrisis weer volop actueel bijvoorbeeld in de verdeling
van de beschikbare vaccins.
In de Kerk heeft het woord oecumene gaandeweg steeds
meer de betekenis gekregen van de eenheid tussen alle
christenen. Oecumene is dan dicht bij huis en intern binnen
het christendom. En het wordt vaak zelfs nog versmald tot
het zoeken van samenwerking tussen katholieke en protestante kerken. De hierin opgedane ervaring komt vooral
goed van pas nu we als parochie zoeken naar hoe we eenheid in verscheidenheid vorm kunnen geven.
De Ontmoetingskerk kreeg ruim 50 jaar geleden van de
bisschop en de leiding van de protestante kerken in Nederland de opdracht oecumene in de praktijk vorm te geven.
Het blijft zoeken, maar twee belangrijke ervaringen wil ik
hier wel alvast met u delen: Het gedicht van Hans Andreus
"Je bent zo mooi anders dan ik … ik zou je niet anders dan
anders willen" heeft ons geholpen om ruimte te vinden om
zowel dingen samen als ook juist apart te doen. Zo vieren
we bewust meestal ieder in onze eigen traditie en een paar
keer per jaar samen. Daarnaast ondernemen we veel pastorale, bezinnende en diaconale activiteiten samen.
Samen dingen doen maakt ons ook sterker. We hebben
meer menskracht, ideeën en middelen in te zetten. Daarbij hebben we de ervaring opgedaan dat het spreekwoord

Tradities: in ere houden, of toch niet?
Onder die titel deed ik een oproep in Triptiek nummer 4
van dit jaar om het zieken- en ouderenpastoraat in onze
parochie financieel te ondersteunen. Omdat we vanwege
de coronamaatregelen de gebruikelijke extra collectes met
Kerstmis en Pasen niet hebben kunnen organiseren was
het bankrekeningnummer van de diaconie hiervoor opengesteld.
Dank aan allen die hier een, grotere of kleinere, bijdrage op
hebben overgemaakt!
Mocht u dit nog niet gedaan hebben, maar dit wel graag
willen doen; dit kan op de diaconierekening:
NL13 RABO 0304 8421 09
t.n.v. Parochie Heilige Drie-eenheid.
Dank u wel voor uw bijdrage!
Henk Welling, diaken
Welkom in de Hof van Heden Nijmegen

De Hof van Heden – gelegen naast de Lourdeskerk – is
elke woensdag- en donderdagochtend geopend voor een
bezoekje. Er kan gekeken worden naar de gewassen die
groeien en er is de mogelijkheid voor een praatje.
Op zondag is de moestuin na de h. Mis van 11:30 uur open
voor bezoek, gezelligheid en als het meezit een kopje koffie. Als u na de collecte nog iets overheeft in uw portemonnee, kunt u tegen gering tarief iets uit de tuin kopen.
Paul Menting, diaken

Rondom de Torens
O.L.V. van Lourdeskerk
Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen, email: parochiecentrum@h3eenheid.nl secretariaat: ( 024-355
3630, geopend ma. t/m vrij. van 9:00 tot 12:30 u. Voor dringende gevallen 06-1272 3921
Kerkbalans: NL64 INGB 0000 8449 99 t.n.v. Heilige Drie-Eenheid, Lourdes te Nijmegen; alle overige betalingen (misintenties, facturen): NL82 INGB 0008 9554 27 t.n.v. Heilige Drie-eenheid te Nijmegen
zondag
20 juni
11:30 uur Mis 12e zondag door het jaar
zondag
27 juni
11:30 uur Mis 13e zondag door het jaar
zondag
4 juli
11:30 uur W & C 14e zondag door het jaar
zondag
11 juli		
Vervalt
zondag
18 juli
11:30 uur W & C 16e zondag door het jaar
W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
In verband met de coronapandemie zingen de koren niet voltallig,
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G. Peters
Jokolo
E. Awayevu & J. van der Meer Gemengd koor
P. Menting
Jokolo
P. Menting

Jokolo

maar vaardigen een paar leden af.

Cenakelkerk
Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting, email: LocatieLandstichting@h3eenheid.nl
Secretariaat (ma. t/m vrij. van 9:30 tot 12:30 uur): ( 024-322 2165,
Voor dringende gevallen 06-1089 6107
bank: NL94 ABNA 0236 5546 11 t.n.v. Heilige Drie-Eenheid, Verrijzenis te Heilig Landstichting
zaterdag 19 juni
17:00 uur Mis		
H. Rikhof
zondag
20 juni
11:00 uur Mis 12e zondag door het jaar
H. Rikhof
Taborkoor
zaterdag 26 juni
17:00 uur W & C
M. de Groot
zondag
27 juni
11:00 uur W & C 13e zondag door het jaar M. de Groot
Gemengd koor
zaterdag
3 juli
17:00 uur Mis		
H. Rikhof
zondag
4 juli
11:00 uur Mis 14e zondag door het jaar
H. Rikhof
Basta
zaterdag 10 juli
17:00 uur Mis		
H. Rikhof
zondag
11 juli
11:00 uur Mis 15e zondag door het jaar
H. Rikhof
Gemengd koor
zaterdag 17 juli
17:00 uur W & C
M. de Groot
zondag
18 juli
11:00 uur W & C 16e zondag door het jaar M. de Groot
Taborkoor
W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
In verband met de coronapandemie zingen de koren niet voltallig, maar vaardigen een paar leden af.
Doordeweeks is er op dinsdagmorgen en vrijdagmorgen om 9:00 uur een Eucharistieviering. Elke woensdag van 11:00 tot
12:00 uur is de kerk open voor gebed; om 11:30 uur is er een Schriftlezing gevolgd door een korte meditatie.
De Cenakelkerk – als onderdeel van het Grootste Museum van Nederland – is open van donderdag t/m zondag van 14:00
tot 16:30 uur.
Groenestraatkerk
Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen, email LocatieGroenestraat@h3eenheid.nl.
Secretariaat (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9:00 tot 12:30 uur): ( 024-355 0451
Voor dringende gevallen 06-1272 3921
Kerkbalans: NL53 INGB 0001 0222 22 t.n.v. Heilige Drie-Eenheid, Groenestraat te Nijmegen; alle overige
betalingen (misintenties, facturen): NL82 INGB 0008 9554 27 t.n.v. Heilige Drie-eenheid te Nijmegen
zondag
20 juni
10:00 uur Mis 12e zondag door het jaar
E. Awayevu & P. Menting
zondag
27 juni
10:00 uur Mis 13e zondag door het jaar
J. Grubben
zondag
4 juli		
Vervalt
zondag
11 juli
10:00 uur Mis 15e zondag door het jaar
E. Awayevu
zondag
18 juli		
Vervalt
In verband met de coronapandemie zingen de koren niet voltallig, maar vaardigen een paar leden
Op maandag en vrijdag is er om 09:00 uur een Eucharistieviering.
De Mariakapel en het kerkhof zijn dagelijks geopend tussen 10:00 en 17:00 uur.

Gemengd koor
Gemengd koor
Gemengd koor
af.

Koffie met gezelligheid
Twee jaar geleden kwamen twee dames van het gemengd koor met het
voorstel elke 2e zondag van de maand (als zij moesten zingen) na de
heilige Mis koffie/thee te schenken, samen met een lekkernij. Bij de parochianen viel dit heel goed, maar helaas heeft de coronapandemie ook hier
nadelig gewerkt. Nu de vooruitzichten wat gunstiger lijken, willen we de
draad weer oppakken: proefondervindelijk op 27 juni, vlak voor de grote
vakantie-uittocht.
Plaats van handeling: de kerktuin (die ‘uitkijkt’ op de Dobbelmanweg),
in bijna volle bloei na 2 jaar werken. Er is ruime zitmogelijkheid op meer
dan 10x de corona-afstand. Dit is ook een goede gelegenheid om van een
fraaie tuin te genieten. Om het verblijf in deze mooie tuin nog aangenamer
te maken zijn we op zoek naar een paar tuinbankjes. Heeft u er een over? Meldt u dan bij het locatiesecretariaat.

Obe Hobma & Jacques Grubben

Kruispuntkerk
Van Hogendorpstraat 126, 6535 VC Nijmegen, email LocatieHatert@h3eenheid.nl
secretariaat (dinsdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur): ( 024-351 0855,
voor dringende gevallen 06-1272 3921
Kerkbalans: NL28 RABO 0119 4005 37 of NL75 INGB 0000 9296 76 t.n.v. Heilige Drie-Eenheid, Hatert te
Nijmegen; alle overige betalingen (misintenties, facturen) : NL55 RABO 0119 4012 15 t.n.v. Heilige Drieeenheid, Hatert te Nijmegen
zaterdag 19 juni
17:30 uur Mis 12e zondag door het jaar
zaterdag 26 juni
17:30 uur Mis 13e zondag door het jaar
zaterdag
3 juli		
Vervalt
zaterdag 10 juli
17:30 uur Mis 15e zondag door het jaar
zaterdag 17 juli		
Vervalt
Elke dinsdag is er om 09:00 uur een Eucharistieviering.
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E. Awayevu
E. Awayevu & J. van der Meer
F. Kuster & H. Welling

O.L.V. van het H. Hartkerk
Oude Kleefsebaan 123a, 6572 AK Berg en Dal, email LocatieLandstichting@h3eenheid.nl
secretariaat: (ma. t/m vrij. van 9:30 tot 12:30 uur): Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting,
( 024-322 2165, voor dringende gevallen 06-1089 6107
bank: NL94 ABNA 0236 5546 11 t.n.v. Heilige Drie-Eenheid, Verrijzenis te Heilig Landstichting
zondag
20 juni
10:30 uur Mis 12e zondag door het jaar
zondag
27 juni
10:30 uur Mis 13e zondag door het jaar
zondag
4 juli
10:30 uur Mis 14e zondag door het jaar
zondag
11 juli
10:30 uur Mis 15e zondag door het jaar
zondag
18 juli
10:30 uur Mis 16e zondag door het jaar
In verband met de coronapandemie zingen de koren niet voltallig,
Elke donderdag is er om 09:30 uur een Eucharistieviering.

J. Grubben & T Versteegen
F. Bomers
G. Scholten
G. Peters & H. Welling
E. Awayevu
maar vaardigen een paar leden

Cantate
orgelspel
Gemengd koor

af.

H. Antonius Abtkerk
Kerkplein 4a, 6581 AC Malden, email locatiemalden@h3eenheid.nl
secretariaat: (din. en don. van 10:00 tot 12:00 uur) ( 024-358 0476,
b.g.g.: ( 024-355 3630 (Parochiecentrum). Voor dringende gevallen 06-1272 3921
bank: NL18 RABO 0131 6014 74 t.n.v. Parochie H. Drie-eenheid locatie Malden
zaterdag 19 juni
19:00 uur Mis 12e zondag door het jaar
J. Grubben & T. Versteegen
zaterdag 26 juni
19:00 uur Mis 13e zondag door het jaar
J. Geelen
zaterdag
3 juli
19:00 uur Mis 14e zondag door het jaar
J. van Banning
zaterdag 10 juli		
Vervalt
zaterdag 17 juli
19:00 uur Mis 16e zondag door het jaar
E. Awayevu
Elke woensdag is er om 9:00 uur een Eucharistieviering.
De Mariakapel van de Antonius Abtkerk is elke dag tussen ongeveer 09:00 en 17:00 uur geopend voor gebed en het opsteken van een kaarsje.
In Memoriam Toos Schuld-Wiering
Over alle bergen
hangt rust,
de bomen staan
in slaap gesust.
Tegen het blauw;
de wereld zwijgt… je moet wachten
straks komt die zachte
rust ook voor jou.
(Naar Wolfgang von Goethe)
Op vrijdag 14 mei 2021 is, na een ernstige ziekte en omringd door haar geliefden,
Toos Schuld rustig ingeslapen. Toos was jaren lid van het Maldens Gemengd Koor en
ze was ook werkzaam op het secretariaat van de parochielocatie H. Antonius Abtkerk
in Malden. Wij kunnen verdrietig zijn dat ze er niet meer is, maar we kunnen ook blij
zijn omdat ze geleefd heeft. En we kunnen ook onze ogen openen en alles zien wat
we met elkaar beleefd hebben. Toos was een markant persoon, vriendelijk en aardig.
Altijd behulpzaam voor iedereen. En met beide benen op de grond. Zingen in het koor
vond ze erg fijn, om zo met elkaar een goede dienst te verzorgen. Ook lezen en muziek
beluisteren waren haar passie.
Wij zullen Toos in onze kring heel erg missen.
Wij wensen jou een goede reis, naar de plaats die wij nog niet kennen.
namens het secretariaat van de parochielocatie Hellen Fisscher
Ontmoetingskerk
Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen, email Secretariaat@ontmoetingskerk.net
secretariaat: (di. t/m vrij. van 9:00 tot 12:00 uur): ( 024-344 1446, tijdens en buiten secretariaatsuren wordt
u voor dringende gevallen via dit nummer doorverwezen.
bank: NL37 ABNA 0453 4213 50 of NL43 INGB 0001 4137 00 t.n.v. Heilige Drie Eenheid locatie Ontmoetingskerk te Nijmegen; voor meer informatie zie www.ontmoetingskerk.net
zaterdag 19 juni
18:30 uur W & C 12e zondag door het jaar
zondag
20 juni
10:30 uur W & C 12e zondag door het jaar
zaterdag 26 juni
18:30 uur Mis 13e zondag door het jaar
zaterdag
3 juli
18:30 uur W & C 14e zondag door het jaar
zondag
4 juli
10:30 uur OEC Openluchtviering
zaterdag
3 juli
18:30 uur Mis Toediening v h H. Vormsel
zondag
11 juli		
niet bekend
zondag
18 juli		
niet bekend
W & C is ‘Viering van Woord en Communie’
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J. van der Meer & R. Brans
J. van der Meer & R. Brans
J. Grubben
J. van der Meer
J. van der Meer
Mgr. R. Mutsaerts & J. van der

Jongerenkoor
Mediorenkoor
Gemengd koor
Aubadegroep
Kinderkoor
Meer
Jongerenkoor

De weg van groei en bloei
Deze zomer organiseren we in de Ontmoetingskerk elke twee weken bijeenkomsten in tuin en kerkzaal.
De tuin staat er zo prachtig bij, dat deze ons inspireert tot verder nadenken en tot inspiratie. We werken met verschillende
vormen: muziek, theater, poëzie; bijbelteksten, tekenen. En we openen elke keer met een column. Natuurlijk is er ruimte
voor ontmoeting en uitwisseling. Het programma op woensdag duurt elke keer van 14:00–15:30 uur.
Niet alle programma’s staan nog inhoudelijk vast. Volgt u de publiciteit in het mededelingenblad, op Facebook of op de
website. We houden ons aan de dan geldende coronarichtlijnen.
Deelname is gratis en financiële bijdragen zijn altijd welkom.
Het programma:
• Op 27 juni beginnen we met een bezinnende viering om
16:00 uur
• Op 30 juni is het thema zaaien en ontkiemen. Wat gebeurt er in de natuur en in een mens als er zich iets
ontwikkelt. We werken met dans en bloemsierkunst.
• Op 14 juli staat groeien en bloeien centraal. Met poëzie
en mandala’s tekenen.
• Op 28 juli belichten we verplanten. Waarom zou je iets
of iemand verplanten?
• Op 11 augustus is het thema overwoekeren. Wat gebeurt er als planten of mensen elkaar overwoekeren?
We werken met theater en tekst.
• Op 25 augustus komt de zorg (en onderhoud) aan de
orde die groei en bloei vragen. De tuingroep van de
kerk zal dat uitwerken.
• Op 8 september komt het slotthema aan de orde: na
zaaien en kiemen, groeien en bloeien, verplanten,
overwoekeren, verzorgen, volgt op een dag de oogst.
Meer informatie bij trees.versteegen@ontmoetingskerk.net
Rectoraatskerk van het heilig Sacrament
Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen.
Receptie van het klooster (ma. t/m vrij. van 09:00 tot 12:00): ( 024-355 8029
www.kerkbrakkenstein.nl
Parochianen uit de wijk Brakkenstein kerken hier
veelal. Met de rector van deze rectoraatskerk is
regelmatig overleg. De rectoraatskerk van de Sacramentijnen is dagelijks geopend 9:00-12:00 en
15:00-17:45 uur
Kijk voor de vieringen op de website van het klooster.

Colofon
De redactie bestaat uit pastoor
Jacques Grubben, diaken Paul
Menting, Judith Evers, Gerard
Jansen, Laura de Schepper en
Theo van Steen.
Het eerstvolgende reguliere blad verschijnt op 15 juli
2021. Kopij inleveren vóór vrijdag 2 juli 2021 12:00 uur.
Kopij op papier ontvangen we graag op het Parochie Centrum Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen en kopij per
e-mail op het adres:

Op Weg gegaan
Overleden in onze parochie:
13-05-’21 Angelita Wanders-Janssen, 95 jaar
		
O.L.V. vh H. Hartkerk
13-05-’21 Thur van Wijck, 84 jaar		
Cenakelkerk
14-05-’21 Toos Schuld-Wiering, 85 jaar		 H. Antonius Abtkerk
15-05-’21 Julia van de Graaf, 73 jaar		
Sacramentskerk
19-05-’21 Leo Heesbeen, 79 jaar		
Waalstede
09-06-’21 Jan Ruurda, 91 jaar		
Groenestraatkerk

parochieblad@h3eenheid.nl
Bij de kopij (maximaal 250 woorden per artikel) ontvangen
wij graag foto’s of ander beeldmateriaal; liefst als aparte,
digitale bestanden in hoge kwaliteit. De foto’s dienen vrij
van auteursrechten te zijn. Dus niet zomaar van het internet genomen.
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren of in te korten.

Tarweweg 15 Nijmegen
024-377 4776

Hatertseweg 825 Nijmegen
024-350 2814
www.gvanleeuwe-natuursteen.nl www.vandenberghopticiens.nl

6

